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É crucial que os cidadãos europeus vejam o Parlamento Europeu 
como um fórum onde são debatidos os seus problemas. 
O Grupo Europeu do Partido Social-democrata decidiu organizar o 
trabalho de ligação ao País, atribuindo responsabilidades por setor e por 
região geográfica a cada deputado. 

Nesta distribuição, fiquei com a responsabilidade pela ligação aos 
distritos de Beja, Évora, Faro e Portalegre. 

A ligação da Europa às regiões do Alentejo e do Algarve é algo que irei 
reforçar constantemente durante o meu mandato europeu. 

É neste ensejo que se enquadram as várias visitas que tenho realizado 
ao Alentejo e ao Algarve. 

Reciprocamente recebi recentemente, em Bruxelas, a visita de um grupo de eleitores de Beja e de Faro 
interessados em conhecer o trabalho que tenho vindo a desenvolver no Parlamento Europeu.

Desde o início do meu mandato, a 14 de Julho 2009, que elegi como prioridade do cargo público que 
ocupo, a preocupação com o desenvolvimento das regiões menos favorecidas e mais periféricas. 

Por exemplo, questionei recentemente a Comissão sobre o projeto apresentado pelo Governo Sócrates 
de canalizar para Lisboa verbas originalmente destinadas ao Alentejo e outras regiões de 
convergência. 

Denunciei, desta forma, um ato do Governo central que, além de configurar uma violação do princípio 
da coesão económica e social, princípio basilar do projeto europeu, tem por consequência um 
desinvestimento na região sul que assim se vê preterida face à grande Lisboa.

Como membro permanente da Comissão parlamentar ITRE - Indústria, Investigação e Energia - estou 
empenhada em dar a conhecer aos cidadãos do Alentejo e do Algarve as medidas aprovadas no PE 
relativas à política energética geral da comunidade europeia, assim como a legislação relativa à 
segurança do aprovisionamento energético e à eficiência energética, incluindo a criação e o 
desenvolvimento de redes transeuropeias no setor das infraestruturas energéticas. 

É, pois, com muito interesse e satisfação que co-organizo, em parceria com o presidente da Distrital do 
PSD de Faro, o Dr. Mendes Bota, uma Conferência sobre “Energias Renováveis e Turismo 
Sustentável”.

A Conferência terá lugar no dia 6 de Março no Hotel Real Santa Eulália, em Albufeira, e é aberta a 
todos os interessados. 

Trata-se de uma organização patrocinada pelo Partido Popular Europeu, pelo Grupo Europeu do PSD e 
pelo PSD/Algarve.

Dado o conhecimento especializado dos oradores anunciados, prevejo uma estimulante troca de 
experiências e pontos de vista durante os trabalhos da conferência. 

Contamos com a participarção de Deputados Nacionais e Europeus, Professores Universitários, 
Representantes de Organizações Internacionais, Autarcas, Jornalistas, membros de Agências de 
Energia e ONG.



Pretendo, com a minha participação, uma vez mais, aproximar os responsáveis políticos eleitos para o 
Parlamento Europeu dos cidadãos seus eleitores, sobretudo os da região do Algarve.

Todos os cidadãos, mas sobretudo os das regiões que me foram atribuídas pelo grupo parlamentar do 
PSD, podem contactar-me através do meu sítio na internet – www.gracacarvalho.eu. 

Através desta página podem acompanhar o trabalho político que realizo diariamente tanto em Portugal 
como no Parlamento Europeu.

*Maria da Graça Carvalho é deputada do PSD ao Parlamento Europeu. É membro efetivo da Comissão Indústria, 
Investigação e Energia e membro suplente da Comissão dos Orçamento. 
É Co-Presidente da Comissão do Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP (África, Caraíbas e Pacífico)-UE.
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